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Η πνίεζε ζε δηακεξίζκαηα ηεο πόιεο
Σνπ ΔΗΜΗΣΡΗ ΣΑΣΟΤΛΗ

ήκαλε ην νπζηαζηηθό ηέινο αθόκε κηαο πινύζηαο ρεηκεξηλήο ζεδόλ, κε ειάρηζηεο
παξαζηάζεηο λα ζπλερίδνληαη κεηά ην Πάζρα θαη θάπνηεο λέεο λα εκθαλίδνληαη ζην
κεζνδηάζηεκα ώο ην θαινθαίξη θαη ελ αλακνλή ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ, ην νπνίν θαίλεηαη
πωο ν Γηώξγνο Λνύθνο, παξά ηελ πνιηηηθή αλαπνθαζηζηηθόηεηα γηα ηε ζέζε ηνπ, ζα
θαηαθέξεη λα δηαζώζεη κε ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο.

Από ηελ παξάζηαζε ηνπ Μίιηνπ Σαρηνύξε, «Δθηνπιάζκαηα»
Η ζηήιε δελ θάιπςε παξά κόλν κηθξό αξηζκό ηεο ρεηκεξηλήο ζεαηξηθήο παξαγσγήο, επειπηζηεί, σζηόζν,
αληηπξνζσπεπηηθό ησλ ηάζεσλ θαη ηεο πνιπκνξθίαο ηεο. Δίλαη γεγνλόο όηη ην Δζληθό Θέαηξν, άιιε κία ρξνληά,
δηεθδίθεζε ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο κε επαλαιακβαλόκελεο επηηπρείο παξαγσγέο, πνηνηηθά όζν θαη εκπνξηθά, γεγνλόο
πνπ δηθαηώλεη ηελ πνιηηηθή πνπ ράξαμε ν Γηάλλεο Χνπβαξδάο, ην όξακα θαη ηηο επηινγέο ηνπ. Μηα πνιηηηθή πνπ ζα
δνθηκαζηεί εμ αξρήο, αλ αθνινπζήζεη ε ζπδεηνύκελε απνρώξεζή ηνπ ζε κηα απόιπηα επηηπρή ζπγθπξία.
Ηζηήιε ληώζεη, άιισζηε, δηθαησκέλε, ζήκεξα πνπ ηα δεκνζηνγξαθηθά ξεπνξηάδ θαηαγξάθνπλ κε ππεξεθάλεηα ηνπο
απόερνπο ηεο κεγάιεο επηηπρίαο ηεο «Οδύζζεηαο» ηνπ Ρόκπεξη Οπίιζνλ ζην Μηιάλν, δηόηη ηνπνζεηήζεθε θξηηηθά
απόιπηα ζεηηθά απέλαληη ζηελ παξάζηαζε -ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα δεκνζηνγξαθηθά δεκνζηεύκαηα θαη ηελ
πιεηνλόηεηα ησλ ζεαηξηθώλ θξηηηθώλ. Γπζηπρώο, ζηε ρώξα καο, ε κηδέξηα απέλαληη ζε θάζε θαιιηηερληθή-νξακαηηθή
ππέξβαζε αθ' ελόο αιιά θαη ε έμσζελ επηθύξσζε σο κνλαδηθή αλαγλώξηζε ζπλερίδνπλ απηόεηεο σο λννηξνπίεο.
Μίιηνπ αρηνύξε, «Εθηνπιάζκαηα»
* Οκάδα Nova Melancholia
Μεηαμύ ηωλ παξαζηάζεωλ πνπ ζπλερίδνληαη ζπγθαηαιέγεηαη ε ηδηόηππε παξάζηαζε ηεο Οκάδαο Nova Melancholia
κε ηίηιν «Δθηνπιάζκαηα», πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ νκώλπκε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Μίιηνπ Σαρηνύξε. Η παξάζηαζε
ππνηηηινθνξείηαη σο «Home made πεξθόξκαλο ζε δηακέξηζκα ζηα Δμάξρεηα», δίλνληαο ην αθξηβέο ζηίγκα ηεο:
παίδεηαη ζε δηακέξηζκα ζηα Δμάξρεηα, κε ρσξεηηθόηεηα 11-13 ζεαηώλ θάζε θνξά, νη νπνίνη παξαθνινπζνύλ κηα
πεξθόξκαλο ηεζζάξσλ γπλαηθώλ ζθελνζεηεκέλε από ηνλ Βαζίιε Ννύια, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ελεξγά σο κνπζηθόοηξαγνπδηζηήο δύν πνηεκάησλ ηνπ Σαρηνύξε πνπ κεινπνίεζε ν ίδηνο.
Θαλαηόθηιε θαη ζνπξεαιηζηηθή, ε πνίεζε ηνπ Σαρηνύξε απνηειεί ην εξέζηζκα γηα ζσκαηηθέο δξάζεηο ησλ ηξηώλ
εζνπνηώλ πνπ ζπρλά αγγίδνπλ ζπιάηεξ ινγηθέο θαη θηηο αηζζεηηθέο, ζπλδπαζκόο πνπ νδεγεί ζε κηα παξσδηαθή
εηθνλνπνίεζε ηνπ ιόγνπ: πξάγκα πνπ δελ ζεκαίλεη κε θαλέλαλ ηξόπν γεινηνπνίεζε, αιιά ώζεζε ησλ ιέμεσλ ζε
απόπεηξεο θπξηνιεμίαο, κεηάπιαζεο ηεο πνηεηηθήο εηθόλαο ζε ξεαιηζηηθή ππεξβνιή πνπ απηναθπξώλεηαη, αθήλνληαο
ηα πνιιαπιά ηαιαηπσξεκέλα ζώκαηα κεηέσξα, γπκλά, ζε έλδεηα. Δσο όηνπ θάζε επηκέξνπο δξάζε παύζεη θαη ε
ηέηαξηε, έσο ηώξα ακέηνρε, εζνπνηόο (Διίλα Μαληίδε), πνπ ηελ πεξηζζόηεξε ώξα κέλεη μαπισκέλε ζηνλ θαλαπέ, ζα
εθθέξεη κε απόιπηε θαζαξόηεηα ην πνίεκα «Η Δπίζθεςε», κηα επίζθεςε πνπ ζα ζεκάλεη ηειηθά ήπηα αλαρώξεζε γηα
άγλσζην πξννξηζκό, κηα νξηζηηθή απνπζία.

Οη ζηξηκσγκέλνη ζην ρνι ηεο εηζόδνπ ζεαηέο, επηζθέπηεο θαη νη ίδηνη ηνπ άγλσζηνπ δηακεξίζκαηνο, ζρεδόλ πθηζηάκελνη
ζσκαηηθά ηηο επηθίλδπλεο δξάζεηο ησλ εζνπνηώλ κε ζπκπεξηθνξά εθηνπιαζκάησλ, ληώζνπλ ηνλ πινπ πξνο ην ζάλαην
σο θάζαξζε από ην βίσκα ηεο αξξώζηηαο ηνπ ζαλάηνπ πνπ έδεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο.
Η «ρεηξνπνίεηε» πεξθόξκαλο, εθκεηαιιεπόκελε ηα ήδε ππάξρνληα θαζεκεξηλά ζηνηρεία ελόο δηακεξίζκαηνο σο
βαζηθά ζθεληθά, ηα εκπινπηίδεη κε επηκέξνπο επεκβάζεηο πνπ πξνζδίδνπλ ζηνλ όιν ρώξν ηελ αίζζεζε ηνπ αλνίθεηνπ
(ζθεληθά-θνζηνύκηα ηεο Νηόξαο Οηθνλόκνπ). Κνπδίλα, ζαιόλη, κπάλην κεηαηξέπνληαη ζε νξαηνύο ή εκη-νξαηνύο
ζθεληθνύο ρώξνπο πνπ απνθαιύπηνληαη αλ όρη επηθίλδπλνη -ζαλ ζε ηαηλία ηξόκνπ-, ηνπιάρηζηνλ απξόβιεπηνη ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο.
Η κόλε κνπ έλζηαζε ζηελ όιε δηεπζέηεζε ηνπ ρώξνπ, όπνπ νη ηξεηο εζνπνηνί (Λήδα Γάιια, Αληηγόλε Ρήγα, Γέζπνηλα
Χαηδεπαπιίδνπ) ηζνξξνπνύλ ζπρλά επηθίλδπλα, είλαη ε δεκηνπξγία «ρώξνπ ζεαηώλ» ζε κηα γσληά, ελώ ην όιν ζα
ιεηηνπξγνύζε, θαηά ηε γλώκε κνπ, θαιύηεξα αλ απηνί είραλ δηαζπαξζεί ζε όιν ην δηακέξηζκα, ν θαζέλαο κόλνο λα
πξνζιακβάλεη δξάζεηο θαη ιόγν κε αίζζεκα αβεβαηόηεηαο αλ όρη επηθηλδπλόηεηαο, ζπκκέηνρνο ησλ δξσκέλσλ, πέξα
από ηελ αζθάιεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ νη ζπλ-ζεαηέο ηνπ.

